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Saken gjelder
I denne saken vil utdanningsdirektøren kort orientere utdanningsutvalget om status i de prosessene som
utvalget har vedtatt igangsatt knyttet til gjennomgang av studiene 2018, pilotprosjekter for tilsyn og
revidering av studier samt planlegging av ordinære tilsyn fra 2019.
Gjennomgang av studiene 2018
Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i studiekvalitetsforskriften i juni 2016. I rundskriv F-o3-16 av
24. juni 2016 ble institusjonene orientert om endringene og bedt om å se til at alle studiene oppfyller nye
akkrediteringskrav innen utgangen av 2018. Departementet har bedt om at nye kriterier for master- og ph.d.studier vies særlig oppmerksomhet. I merknadene til studiekvalitetsforskriften heter det således: «Innen
utgangen av 2018 må institusjonene ha gjennomgått porteføljen av studietilbud og sikret at disse oppfyller
nye standarder og kriterier for etablering av mastergradsstudier og doktorgradsstudier.»
I kvalitetsmeldingen (Meld. St. 16) ber regjeringen institusjonene gå gjennom alle studiene for å sjekke
læringsutbytte, sammenheng og helhet i programmene. I departementet brev til institusjonene om
oppfølging av meldingen 23. juni 2017 heter det blant annet: «Gjennom Kvalitetsmeldingen stilles det videre
krav om at institusjonene skal gjennomgå sine studieprogrammer for å sikre helhet og sammenheng, samt
skrive gode og relevante læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammene.»
Utdanningsutvalget fastsatte rammer og kriterier for gjennomgang av studiene i sak UU 13/17, 23. mai 2017.
Prorektor og utdanningsdirektøren arrangerte tre kick-off-møter for fakultetene i slutten av august der
akkrediteringskrav og kriterier, maler for rapportering samt prosess, framdriftsplan og tidsfrister ble
gjennomgått. Utdanningsutvalget, læringsmiljøutvalget, studenttillitsvalgte, faglig og administrativ ledelse,
faglige og administrative programkoordinatorer, kvalitetsrådgivere, studiekonsulenter og andre som er
involvert i kvalitets- og utviklingsprosesser på studieprogramnivå var invitert til møtene.
Alle fakultetene har lagt planer for gjennomgangen som skal sikre at alle studier er gjennomgått og vurdert i
forhold til de fastsatte kriteriene før årsskiftet 2018/19. Fakultetene er bedt om å ta høyde for at
utdanningsutvalget skal behandle fakultetenes rapporter i tre møter i september, oktober og november 2018.
Utdanningsdirektøren fikk en kort skriftlig rapportering om framdriften fra fakultetene høsten 2017. I løpet
av vårsemesteret har utdanningsavdelingen vært i løpende kontakt med fakultetene, sist da
fakultetsdirektørene rapporterte om framdriften i april. Fakultetene melder at arbeidet er i rute og at de vil
levere sine rapporter innen fristene som er satt.
Tilsyn og revidering fra 2019
Studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften pålegger institusjonene å systematisk kontrollere at alle
studietilbud tilfredsstiller akkrediteringskravene. Institusjonene er også pålagt å gjennomføre periodisk
evaluering av alle studier med deltakelse fra eksterne fagfeller og arbeidslivsrepresentanter. For å følge opp
disse bestemmelsene starter UiS syklisk tilsyn og revidering av akkreditering fr 2019. Revideringen skal
basere seg på sakkyndig evaluering med deltakelse fra eksterne og interne sakkyndige. Utdanningsutvalget
fastsatte retningslinjer og prosedyrer for tilsyn og revidering i sak UU 12/17, 23. mai 2017.
Utdanningsdirektøren har utarbeidet et forslag til hvilke programmer som skal revideres i 2019. Forslaget er
på høring i fakultetene med frist 7. august 2018. Utdanningsutvalget skal fastsette den årlige planen for
revidering av gradsstudiene og vil få sak om dette til behandling i møtet 19. september.
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Pilotprosjekter for tilsyn og revidering
I sak UU 12/17 orienterte utdanningsdirektøren utdanningsutvalget om planen om å gjennomføre noen få
pilotprosjekter sakkyndig evaluering og revidering før den ordinære revideringssyklusen startes opp i 2019. I
samråd med fakultetene ble det således bestemt at følgende programmer skal være tilsynspiloter i 2018:
 Barnehagelærerutdanning, bachelor
 Økonomi og administrasjon, bachelor
 Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk, ph.d.
Tilsynspilotene gjennomføres etter de retningslinjer og prosedyrer som utdanningsutvalget fastsatte for
tilsyn og revidering i UU 12/17. Det er utarbeidet maler og lister over hvilken dokumentasjon og hvilke data
som skal framskaffes for de sakkyndige komitéenes arbeid. Alle komitéene er oppnevnt og er kommet i
arbeid i løpet av inneværende semester. I tillegg til å vurdere om studieprogrammene tilfredsstiller
akkrediteringskravene og har tilfredsstillende resultater, er de sakkyndige komitéene bedt om å vurdere selve
prosessen og om malene og den dokumentasjon og de data som er stillet til rådighet er tilstrekkelige for
evalueringen. Utdanningsutvalget vil få tilsynspilotene til behandling i løpet av høstsemesteret 2018.
Utdanningsdirektørens kommentar
Alle de ovennevnte prosessene som er satt i gang er i rute og så langt vi har oversikt i dag vil alle holde
tidsfristene som er satt. Fakultetene melder at de nye prosessene innebærer et betydelig merarbeid for
fagmiljøene og støtteapparatet. Det er derfor viktig at enhetene samordner tilsynsprosessene med øvrige
planer og prosedyrer slik at tilsynene brukes aktivt i det kontinuerlige kvalitetsarbeidet.
Utdanningsutvalget vil få saker knyttet til alle prosessene til behandling i løpet av høstsemesteret 2018.
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
Stavanger, 03.05.2018

Veslemøy Hagen
utdanningsdirektør

Saksbehandler: Kristofer Rossmann Henrichsen
seniorrådgiver
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